Čarobne Benetke, edinstveno mesto na svetu, mesto za zaljubljene! Famozna Bologna,
kjer si bomo privoščili najboljše špagete »bolognese« ter se posladkali z odličnim
sladoledom!
STROKOVNA EKSKURZIJA ZA DIJAKE II. GIMNAZIJE MARIBOR: ITALIJA

BENEČIJA IN EMILIJA ROMANJA
Benetke - Bologna
Datum odhoda: 6. – 7. 4. 2018 (2 dni)
1. dan, petek, 6. 4. 2018: MARIBOR – BENETKE – BOLOGNA
Odhod avtobusa ob 04:00 uri zjutraj iz Maribora. Vožnja do Benetk, kjer nas bo avtobus odložil na
parkirišču Tronchetto. Sprehodili se bomo skozi slikovite beneške ulice, preko Mostu Rialto do
Markovega trga, kjer se vsako leto odvija tradicionalni beneški karneval. Na trgu dominira
istoimenska bazilika, Doževa palača in znameniti stolp z uro. Ogledali si bomo notranjost Doževe
palače ter vstopili v baziliko Sv. Marka. Na voljo bo nekaj prostega časa za nakupe ter sprehod do
znamenitega Mostu vzdihljajev, kjer bomo prisluhnili zgodbi razvpitega Casanove, lomilca ženskih
src. Popoldne obisk Galerije dell' Accademia, ki je poznana kot največja beneška umetnostna galerija
ter vrhunska zbirka beneških slik raznih priznanih slikarjev kot so Bellini, Carpaccio ter Canaletto. Po
ogledih vožnja do Bologne. Pred nastanitvijo v hotelu, si bomo na mestnem hribu ogledali večerni
razgled in znamenito cerkev San Luca. Večerni prihod v hotel, večerja in nočitev.
2. dan, sobota, 7. 4. 2018: BOLOGNA – MARIBOR
Po zajtrku sprehod skozi staro mestno jedro Bologne, prestolnice dežele Emilije Romanje, ki je znana
po svoji kuhinji, levo usmerjeni politiki, najstarejši univerzi v Italiji ter po prijetnih, opečnatih palačah
in stebriščih. Sprehod skozi glavni trg Piazza Maggiore in ogled glavnih znamenitosti kot so Basilica
del San Petronio (ena največjih gotskih cerkva v Italiji), Neptunova fontana, La due torre,
Biblioteca Salabosa … Nekaj prostega časa za kapučino ali sladoled, nato bomo v bližini Trga
Palazzo Pepoli Campogrande obiskali Zgodovinski muzej (Museo della storia). Prosto za kosilo
(priporočamo bolonjske špagete! ☺). Sledi ogled znamenite bolonjske univerze (Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna), poznane kot najstarejša univerza v Evropi. Za konec se bomo
podali še v Muzej sladoleda, kjer bomo ekskurzijo zaključili v stilu »dolce vita«. Prihod v Maribor v
večernih urah.

CENA:

187 EUR pri udeležbi 30 + 2 oseb

CENA VKLJUČUJE:
➢ avtobusni prevoz na omenjeni relaciji s turističnim avtobusom (50 sedežni),
➢ stroški cestnin in dveh voznikov,

➢ 1 x polpenzion v hotelu*** (dvoposteljne sobe),
➢ vse oglede po programu,
➢ vstopnino za ogled: Doževe palače, cerkve Sv. Marka, Academije, Zgodovinskega muzeja,
muzeja sladoleda, bolonjske univerze,
➢ vodenje in organizacijo,
➢ osnovno nezgodno zavarovanje,
➢ zavarovanje z asistenco Coris.

HOTEL: Hotel Astor*** Bologna; www.astor-hotel.it (3 km iz centra mesta).
Splošni pogoji so sestavni del ponudbe in so vam kot posebna iskana priloga na voljo v
agenciji.

Program sta pripravila Petra Čeh, prof. umet. zgod. in Saša Mikić, prof. zgod. s pomočjo
Ilone Stermecki iz turistične agencije.
Slovenska Bistrica, 7. 2. 2018

